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na činnosť:
- podľa $ 98 ods. I zákona o odpadoch sa ľegistruje ten, kto vykonáva zber odpadov bez

pľevádzkovarlía zariadenia na zber odpadov ako svoj predmet podnikania,
- podľa $ 98 ods. 2 zákona o odpadoch sa povinnosť registrácie vzťahuje q na

obchodníka alebo sprostredkovateľa, ak svoju činnosť nevykonáva ako súčasť
činnosti, na ktorú mu bol udelený súhlas podľa $ 97 ods. 1 alebo autorizácia podľa $
89 ods. I zékonao odpadoch,

- podľa $ 98 ods. 4 zékona o odpadoch, kde sa ľegistľuje ten dopravca odpadu, ktory
vykonáva pľepravu odpadu pre cudziu potľebu alebo vlastnú potrebu na základe
oprávnenia podľa osobitného predpisu.

Predmet činnosti:
Predmetom činnosti sú odpady zarudené podľa Vyhlášky ľĺŽp sn č. 36512015 Z.z.,

ktoľou sa ustanovuje Katalóg odpadov v zneni neskoľších predpisov - uvedené v Prílohe
k ľegistľácii.

Ďalšie podmienky ľegistľácie:
V zmysle $ 98 ods. 7 a ods. 8 je registľovaná osoba povinná príslušnému orgánu

štatnej správy odpadového hospodáľstva oznámiť každí Zmenu ľegistrovaných údajov do 30
dní odo dňa vzniku Zmeny.

V zmysle $ 98 ods. 9 ak ľegistľovaná osoba zaĺikne, požiada o ýmaz alebo prestane
vykonávať činnosť, na základe ktoľej vznikla povinnosť registrácie, príslušný orgán štátnej
správy odpadového hospodárstva vykoná ;ýmaz registrovanej osoby zo Zoznam:)
registľovaných osôb v lehote do 30 dní.

Týmto potvľdením o ľegistľácii sa súčasne ľuší ľegistrácia - ľeg. č.: MA-
006102312018 zo dňa 13.11.2018 (vedená pod spisoým číslom oU-MA-osZP-
20r8/0rs7r8).

K Žiadosti o ľegistľáciu bolo doložené:
1. Výpis z obchodného registra okĺesného súdu Bratislava I k dátumu 28.10.202l,

odd: Sro, Vl. č. 13406lB,
2' Plná moc zo ďía0l.0I.202I

Jkresĺrý úrad Maiacxy
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ko s.r.o.,odpa

Kategóriakód
Názov uu

reg
číslo: MA_006/0'l5l2o21

pre ľegl u-

oodpad z ťaŽby rudných nerastov010101
oodpad z ťaŽby nerudných nerastov010102
ohlušina ĺná ako uvedená v 010304 a 010305010306
oprachový a práškový odpad iný ako uvedený v 010307010308
oodpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 010407010408
oodpadový piesok a íly010409
oprachový a práškový odpad iný ako uvedený v 010407010410
oodpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01040701041 1

o0r0412 hlušina a iné odpady z pra

oodpady zrezania a pĺlenia kameňa iné ako uvedené v 010407010413
ovrtné kaly a odpady z vodných vrtov010504
ovrtné kaly a odpady s obsahom bária iné ako uvedené v 010505 a 010506010507
ovrtné kaly a odpady s obsahom chloridov iné ako uvedené v 0'l0505 a 0'l0506010508
okalyzpraniaačistenia020101
oodpadové Živočíšne tkanivá020102
oodpadové rastlinné tkanivá020103
oodpadové plasty (okrem obalov)020104

oaŽd'ované a spracúvané mimo miesta ich vzniku
a hnoj slamy),

020106
o020147 odpady z lesného hospodárstva

o020r09 agrochemicke odpady ine ako uvedené v 020108

o0201 10 odpadové kovy

o020201 kalyzpraniaačistenia
o020202 odpadové Živočíšne tkanivá

o020203 materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie

o020204 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

o020301 kaly z prania, čistenia, lúpania, odstred'ovania a separovania

o020302 z konzervačných činidiel

o020303 z extrakcie rozpúšťadlami

o020304 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

o020305 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

o02040r zemina z čistenia a prania repy

o020402 uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality

o020403 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

o020501 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
o020502 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

o020601 materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

o020602 odpady z konzervačných činidiel
o020603 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

oodpad zprania, čistenia a mechanického spracovania surovĺn020701
oodpad z destilácie liehu020702
o020703 odpad z chemického spracovania
o020704 materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanle
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02070s kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku o
030101 odpadová kÔra a korok o

0301 05
ny, hobliny, dvhv

ako uvedené v 030104 o
030301 odpadová kôra a drevo o
030302 usadeniny akaly zo zeleného výluhu (po úprave čierneho výluhu) o
030307 mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky o
030308 z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu o

030309 odpad z vápennej usadeniny o
0303 10 z vlákien, plnĺv a náterov z mechanickej separácie o

0303 I 1 kaly so spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 030310 o
040101 odpadová glejovka a štiepenka o
040r02 odpad z lúhovania o

040104 činiaca brečka obsahujúca chróm o
04010s iaca brečka neobsahujúca chróm o

040106 kaly najm ä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce chróm o

040r07 kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce chróm o
040108 odpadová vyčinená koŽa (holi na struŽl iny odrezky brúsnyprach) obsah uluca chróm o
040109 odpady z vypracúvania a apretácie o
040209 odpad z kompozitných materiál OV (imp regnovaný textil, elastomer plastomér) o
040210 ické látky prĺrodného pôvodu (napr. tuky, vosky) o
04021s odpad z apretácie iný ako uvedený v 040214 o
040217 a pigmenty iné ako uvedené v 040216 o

040220 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 040219 o
040221 odpady z nespracovaných textilných vlákien o
040222 odpady zo spracovaných textilných vlákien o

0s01 10 kaly zo spracovania kvaPalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 050109 o
0501 13 kaly z napá4acej vody pre kotly o
0501 14 odpady z chladiacich kolón o
0s01 16 odpady s obsahom sĺry z odsírovania ropy o
0501 17 bitúmen o
0s0604 odpad z chladiacich kolón o
0s0702 odpady obsahujúce sĺru o
0603 16 kovov iné ako uvedené v 060315 o

060503 kaly zo spracovania kvaPalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 060502 o
060603 odpady obsahujúce sulfidy ine ako uvedené v 060602 o

060902 troska obsahujúca fosfor o
060904 odpady z reakciĺ nabáze vápnika iné ako uvedené v 060903 o
061 101 odpady z reakciĺ výroby oxidu titaničitého na báze vápnika o
06 1 303 priemyselné sadze o

070112 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070111 o

070212 kaly zo spracovan ia kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070211 o
070213 odpadový plast o

-Jrresli'ý úracl ĺ'1 al acky
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oodpadové prĺsady iné ako uvedené v 0702141 50
1 7 oodpady obsahujÚce silikÓny iné ako uvedené v 07031 1

okaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07031 1070312

ozo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070411kaly070412

ozo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 0705'ĺ 1kaly070512
otuhé odpady iné ako uvedené v 070513070514

o070612 nia kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070611kaly zo spracova

o070112 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070711

o0801 12 odpadové farby a laky ine ako uvedené v 0801 1 1

o0801 l4 kaly z Íarby alebo laku iné ako uvedené v 0801 1 3

o0801 1 I odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 0801 17

o080120 vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky' iné ako uvedené v 0801 19

o080201 odpadove náterové prášky

o080202 vodné kaly obsahujÚce keramické materiály

o080203 vodné suspenzie obsahujúce keramické materiály

o080307 vodné kaly obsahujúce tlačiarenskú farbu

o080308 vodný kvapalný odpad obsahujúci tlačiarenskú farbu

oodpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 0803120803 13
okaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 0803'l40803 1 5

oodpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 0803170803 1 8

oodpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 080409080410
o080412 kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08041 1

o080414 vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály, iné ako uvedené v 080413

o
VodnýIvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, iný ako uvedený V

08041 5080416
ofotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra090107
ofotograÍický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra090108
oiednorazové kamery bez batériĺ0901 10
ojednorazové kamery s batériami iné ako uvedené v 0901 11090r12
o100101 popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 100'l04)

o100102 popolček z uhlia

o100103 popolček z rašelĺny a (neupraveného)dreva

o100105 tuhé reakčné splodiny z odsĺrovania dymových plynov na báze vápnika

o100107 reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu

o100115 popol, škvára a prach z kotlov zo spal'ovania odpadov iné ako uvedené v 100114

o1 001 17 popolček zo spal'ovania odpadov iný ako uvedený v 100116

o1001 19 odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 100105,100107 a 100'ĺ 18

okaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 1 001 201 00 1 2 1

ovodné kaly z čistenia kotlov iné ako uvedené v 100122100123
or00124 piesky z fluidnej vrstvy

o100125 odpady zo skladovania a úpravy pre uhol'né elektrárne

or00126 odpady zÚpravy chladiacej vody

o100201 odpad zo spracovania troskY

or00202 nespracovaná troska

o100208 z čistenia plynu iné ako uvedené v 100207tuhe odpady
r..j l'i r ĺ.: ::; i 
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100210 okuje z valcovania o
r00212 odpady z Úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 100211 o
100214 kaly a filtračne koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 100213 o
r002ts ine kaly a filtračne koláče o
100302 anódový šrot o
I 00305 odpadový oxid hlinitý o
1003 1 6 peny iné ako uvedené v 1003'15 o
1003 I 8 odpady obsahujúce uhlĺk z výroby anód iné ako uvedené v 100317 o
r00320 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 100319 o

100322
|ne tuhé zneČisťujÚce látky a prach (vrátane prachu z gumových mlynov) iné ako uvedé v
100321 o

100324 tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 100323 o
r00326 kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené v 100325 o
100328 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 100327 o
100330 odpady z upravy sol'ných trosiek a čiernych sterov iné ako uvedené v 100329 o
100410 odpady zupravy chladiacej vody iné ako uvedené v 100409 o
100501 trosky z prvého a druhého tavenia o
100504 iné tuhé znečisťujúce látky a prach o
100509 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 'l00508 o
1005 1 1 stery a peny iné ako uvedené v 100510 o
100601 trosky z prveho a druhého tavenia o
r00602 stery a peny z prvého a druhého tavenia o
100604 ine tuhé znečisťujÚce látky a prach o
100610 odpady zÚpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 100609 o
100701 trosky z pľveho a druhého tavenia o
100702 stery a peny z prvého a druhého tavenia o
100703 tuhé odpady z čistenia plynov o
100704 iné tuhé znečisťujúce látky a prach o
100705 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov o
100708 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 100707 o
100804 tuhé znečisť ujúce látky a prach o
100809 iné trosky o
10081 1 stery a peny iné ako uvedené v 100810 o
100813 odpady obsahujúce uhlĺk z výroby anód, iné ako uvedené v 100812 o
100814 anódový šrot o
100816 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 'l00815 o
100818 kaly a filtračne koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 100817 o
100820 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 100819 o
100903 pecná troska o
100906 odlievacie jadrá a formy nepouŽité na odlievanie, iné ako uvedené v 100905 o
100908 odlievacie jadrá a formy pouŽite na odlievanie, iné ako uvedené v 100907 o
100910 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 100909 o
100912 iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 1009'1 1 o
100914 odpadové spojivá iné ako uvedené v 100913 o
100916 odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 't00915 o
101003 pecná troska o
101006 odlievacie jadrá a formy nepouŽité na odlievanie, iné ako uvedené v 101005 o
101008 odlievacie iadrá a formy pouŽité na odlievanie, iné ako uvedené v 101007 o

r_i!iii,:i',ii I;i.I
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pralhz dymových plynov iný ako uvedený v 101009 o01o10
1,0 1012 iné tuhé znečisťujÚce látky ine ako uvedené v 10101 1 o

o101014 odpadové spojivá iné ako uvedené v 101013

101016 oodpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 101015

101 103 oodpadové vláknite materiály na báze skla

101 105 otuhe znečisťujÚce látky a prach

101110 oodpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený v 101 109

r0rt12 oodpadove sklo iné ako uvedené v 101111

101114 okalz leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 101113

101116 otuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 101 1 15

101 1 18 okaly a filtračne koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 101117

101 120 o
tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu V mieste jeho vzniku iné ako uvedené V
101119

10r201 oodpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním

101203 otuhé znečisťujÚce látky a prach

10r205 okaly a filtračné koĺáče z čistenia plynov

10r206 vyradené formy o

101208 o
odpadová keramika, odpadové tehly' odpadové obkladačky a dlaŽdice a odpadová kamenina
(po tepelnom spracovaní)

101210 tuhe odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10'l209 o
TOT2I2 odpady z glazúry iné ako uvedené v 101211 o
IOI2I3 kal zo spracovania kvapalneho odpadu v mieste jeho vzniku o
1 01301 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovanĺm o
101304 odpady z pálenia a hasenia vápna o

o101306 tuhé znečisťujÚce látky a prach iné ako uvedené v 101312 a 101313

o101307 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

o1013 t0 odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 1 0'l 309

o10131 1 odpady z kompozitných materiálov nabáze cementu iné ako uvedené v 101309 a 101310

o1013 13 tuhé odpady z čistenia plynu ine ako uvedené v 101312

o101314 odpadový betón a betónový kal

o1 101 10 kaly a filtračne koláče iné ako uvedené v 1 10109

oIIOT12 vodné oplachovacie kvapaliny iné ako uvedené v 1 101 1 1

o110114 odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 1 101 'l3

or10203 odpady zvýroby anód pre vodné elektrolytické procesy

o110206 odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 1 10205

o1 10501 tvrdý zinok

o1 10502 zinkový popol

o120101 piliny a triesky zo Železných kovov

or20r02 prach a zlomky zo Železných kovov

or20103 piliny a triesky zneŽelezných kovov

oprach a zlomky zneŽelezných kovov120r04
ohobliny a triesky z plastovr20r05
or20r13 odpady zo zvárania

or20tr5 kaly z obrábania iné ako uvedené v 120114

oT2OTT7 odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 120116

ot20I2r pouŽité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 120120

o150101 obaly z papiera a lepenky

o150102 obaly z plastov
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150103 obaly z dreva o
150104 z kovu o
150105 kompozitné obaly o
150106 zmiešané obaly o
1s0107 obaly zo skla o
150109 z textilu o
150203

ryna
't50202
a a ako V

o
160103 opotrebované pneumatiky o
160106 ujúce palinyvozidlástaré neobsah kva a ne dielcenebezpečné o
r60tt2 brzdové platničkya obloŽenie iné ako uvedené v 1601 11 o
1601 15 nemrznúce kvapaliny iné ako uvedené v 160114 o
1601 16 nádrže na skvapalnený plyn o
160117 kovy o
1601 l8 neŽelezné kovy o
1601 19 plasty o
160120 sklo o
160122 časti inak nešpecifikované o
r60214 zariadenia iné ako uvedené v 160209 aŽ160213 o
160216 z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 160215odstránené o
160304 anorganické odpady iné ako uvedené v 160303 o
160306 organĺcké odpady iné ako uvedené v 160305 o
160s05 plyny v tĺakových nádobách iné ako uvedené v 160504 o
160509 chemikálie iné ako uvedené v 160506, 160507 alebo '160508 o
r60604 alkalické batérie iné ako uvedené v 160603 o
160605 iné batérie a akumulátory o
160801

, rÓdium, umm,t
platinu okrem 160807
po

o
160803 nešpecifikované

a zlúčen

o
160804 pouŽĺte katalyzátory z fluidného katalytického krakovania okrem .l6 08 07 o
161002 vodné kvapaĺné odpady iné ako uvedené v 161001 o
161004 vodné koncentráty ine ako uvedené v 161003 o

021611
na z procesov

uvedené v 161 101

urovky a

o
041611

uvedené va z procesovn vym
161't03 o

161 106 a Žiaruvzdorné maleriály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené v .l61 
1 05 o

170101 betón o
170102 tehly o
170103 obkladačky, dlaŽdice a keramika o
170107 ikyzmesr betón tehál obu, laždicd keakladačiek, ram arne ko uvedené V 06701 o
170201 drevo o
170202 o
170203 plasty o
170302 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 170301 o
t70401 med',bronz, mosadz o
170402 hlinĺk o
170403 o

rj !1 1 1'l 1' 1 -:',i 11 l'n {l l\.,i..i i al ĺ]. ii \,
,,1i'111'::;;1ĺr'.Iii''lĺ|:;ii ĺ\,IiJ/,]llIi' i 
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Tio+o+ zinok o
170405 železo a ocel' o
r70406 ctn o
170407 zmiešané kovy o
17041r káble iné ako uvedené v 170410 o
170504 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 o
r70506 výkopová zemina iná ako uvedená v 170505 o
1 70508 štrk zo Železničného zvršku iný ako uvedený v 170507 o
170604 izolačné materiály iné ako uvedené v 170601 a 170603 o
r70802 stavebné materiály nabáze sadry iné ako uvedené v 170801 o

170904 zmiešané odpady zo stavieb a demoláciĺ iné ako uvedené v 170901 '170902 a 170903 o
180101 ostré predmety okrem 180103 o

1 80104
odpady' ktoých zber a zneškodňovanie nepodliehajÚ osobitným poŽiadavkám z hl'adiska
prevencie nákazy (napr. obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, postel'ná bielizeň, jednorazové

odevy, plienky) o
180109 liečivá iné ako uvedené v 180108 o
180201 ostré predmety okrem 180202 o

1 80203
odpa-vJĺonýcnz0erazneškodňovanienepodliehajúosobitnýmpoŽiadavkámzhl'adiska
prevencie nákazy o

1 80206 chemikálie iné ako uvedené v'l80205 o
1 80208 liečivá iné ako uvedené v 180207 o
r90r02 Železné materiály odstránené z popola o
I9OI12 popol a škvára iné ako uvedené v 190111 o
1901 14 popolček iný ako uvedený v 'l901 13 o
1901 16 kotolný prach iný ako uvedený v 1901 15 o
1901 18 odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 190117 o
1901 19 piesky z fluidnej vrstvy o
r90203 predbeŽne zmiešaný odpad zloŽený lenz odpadov neoznačených ako nebezpečné o
r90206 kaly zýzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 190205 o
1902r0 horl'avé odpady iné ako uvedené v 190208 a 190209 o
190305 stabilizované odpady iné ako uvedené v 'l90304 o
r90307 solidifikované odpady iné ako uvedené v 190306 o
190401 vitrifikovaný odpad o
r90404 vodný kvapalný odpad z ochladzovania vitrifikovaného odpadu o
1 90501 nekompostované zloŽky komunálnych odpadov a podobných odpadov o
190502 nekompostované zloŽky Živočíšneho a rastlinného odpadu o
190503 kompost nevyhovujúcej kvality o
190603 kvapaliny z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov o
190604 zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov o
190605 kvapaliny z anaeróbnej úpravy Živočĺšneho a rastlinného odpadu o
190606 zvyšky kvasenia akal z anaeróbnej úpravy Živočĺšneho a rastlinného odpadu o
190703 priesaková kvapalina zo skládky odpadov iná ako uvedená v 19o7o2 o
1 90801 zhrabky z hrablíc o
190802 odpad z lapačov piesku o
190805 kaly z čistenia komunálnych odpadových vÔd o
190809 zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedle oleje a tuky o
190812 kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vÔd ine ako uvedené v 19081 1 o
190814 kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 190813 o

.Úkresný úľacl ĺ,{aiaciĺy
' tľlbor stal ĺosllivosti o Životné prostľ.j(ili

Záltorácka ?.942160^
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190901 tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc o190902 kaly z čírenia vody
o

190903 kaly z dekarbonizácie
o190904 pouŽité aktívne uhlie
o19090s použité iontomeničové Žĺvicenasýtené alebo
o190906 roztoky akaly z regenerácie iontomeničov o

191001 odpad zo železa a z ocele o
191002 odpad z neŽelezných kovov o
191004 a prach iné ako uvedené v ,191003úletová frakcia

o
191006 iné frakcie iné ako uvedené v 191005 o
191 106 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 'l91 105 o
T9I2OI papier a lepenka

o
191202 Železné kovy

o
191203 neŽelezné kovy o
191204 plasty a guma

o
t9r205 o
191207 drevo iné ako uvedené v 19'l206 o
191208 textílie

o19t209 minerálne látky (napr. piesok, kam enivo) o191210 horl'avý odpad (palivo z odpadov) o
191212 uvedené v'191211

z n spracovanta tn

o191302 zoodpady sanácie tn akoepôdy Vuvedené I1 301 o191304 zo sanácĺekaly akonepôdy Vuvedené 1 9 303 o191306 sazo nacrekaly podzem akotnevodynej Vuvedené 91 305 o
191308 191307

a zo ako V

o200101 papier a lepenka
o200102 sklo
o200104 obaly z kovu
o200108 reštauračnýbio logicky rozloŽitel'ný akuchynský odpad o2001 l0
o2001n textílie
o20012s oleje a tuky
o200128 tlačiarenské afarby zrvtce atnelepidlá ko uvedené 2001V 27 o200130 detergenty iné ako uvedené v 200129 o200t32 iné ako uvedené v 2OO131liečivá
o200134 abatérie akum akorneulátory Vuvedené 2001 33 o

200136 vyradené elektrĺcké a elektronick é zariadenia ako uvedené v 2o0121,2oo123a 200135ĺne o200138 iné ako uvedené v 2OO137 o200139 plasty
o200t40 kovy
o200141 odpady z vymetania komĺnov
o200201 biologicky rozloŽitel'ný odpad o200202 na a kamenivo
o200203 ne nerozloŽitel'néickybiolog odpady o200207 objemný odpad
o

.*lKr'ost''i;l Ĺlľ;ici liiaiŕlťi'Y
ĺ ĺlroĺ slĺ:i'r';stlivĺ;t';li o Živc l rró ĺji c: trtj(iilr ;

Z áhc'lr ĺrcka ?-9 1I2 ĺ 6a A'
901 t'| ĺ llalackv

c.

Strana 8



okomunálny odpad

oodpad z trhovĺsk
01

02
oodpad z čistenia ulíc

okal zo septikov200304
oodpad z čistenia kanalizácie200306
o200307 objemný odpad

Kategória
odpadu

ciselný
kód

odpadu Názov od u
N010304 kyslá hlušina zo spracovania sĺrnej rudy

N010305 iná hlušina obsahujÚca nebezpečné látky

N010307 iné odpady obsahujúce nebezpečne látky z fyzikálneho a chemického

N010309 červený kal z výroby hlinĺka iný ako odpady uvedené v 010307

010399 odpady inak nešpecifikované
N0r0407 odpady obsahujúce nebezpečné lálky ztyzikálneho a chemického

0t0499 odpady inak nešpecifikované
N010505 kaly obsahujúce ropné látky

N010506 kaly a iné vrtné odpady obsahujÚce nebezpečné látky

010599 odpady inak nešpecifi kované
N020108 agrochemicke odpady obsahujúce nebezpečné látky

odpady inak nešpeciÍikované020199
020299 odpady inak nešpeciÍikované

020399 odpady inak nešpecifikované

020499 odpady inak nešpecifikované

020599 odpady inak nešpecifikované

020699 odpady inak nešpecifi kované

020799 odpady inak nešpecifikované

N030104
ffirezivoalebodrevotrieskové/drevovláknitedosky'dyhy
obsahujúce nebezpečne látky

030199 odpady inak nešpecifikované
N030201 bezhalogénované organické prostriedky na ochranu dreva

N030202 organochlórované prostriedky na ochranu dreva

N030203 organokovové prostriedky na ochranu dreva

N030204 anorganické prostriedky na ochranu dreva

N030205 iné prostriedky na ochranu dreva obsahujúce nebezpečne látky

030299 odpady inak nešpeciÍikované
N030305 kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pri recyklácii papiera (deinking)

030399 odpady inak nešpecifi kované
N040103 odpady z odmasťovania obsahujÚce rozpúšťadlá bez kvapalnejÍázy

040199 odpady inak nešpecifikované
N040214 odpad z apretácie obsahujúci organické rozpÚšťadlá

N040216 farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky

N040219 ia kvapalneho odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látkykaly zo spracovan

inak nešpecifikované040299
N050102 kaly z odsol'ovania

i}ltrcsriý úracl ĺ\ĺ1aiacky
rĺl-ror sta!'clstlivosli o Živolné pi.oslr.J(lir
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050 I 03 kaly z dnanádži N

050104 kaly z kyslej alkylácie N

0s0105 rozliate ropne látky N

050106 kaly z prevádzkarne, zariadenia a z činnostĺ ÚdrŽby N

050107 kyslé dechty N

050 I 08 iné dechty N

050109 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečnéĺátky N

0501 I 1 odpady z čistenia palív obsahujúce zásady N

050r12 ropné látky obsahujúce kyseliny N

0501 l5 pouŽité filtračne hlinky N

050199 odpady inak nešpeciÍikované

0s0601 kyslé dechty N

050603 ostatné dechty N

0s0699 odpady inak neŠpecifikované

050701 odpady obsahujúce ortuť N

0s0799 odpady inak nešpecifikované

060101 kyselina sĺrová a kyselina siričitá N

060102 kyselina chlorovodíková N

060103 kyselina fluorovodíková N

060104 kyselina fosforečná a kyselina fosforitá N

06010s kyselina dusičná a kyselina dusitá N

060106 iné kyseliny N

060199 odpady inak nešpecifikované

06020r hydroxid vápenatý N

060203 hydroxid amónny N

060204 hydroxid sodný a hydroxid draselný N

06020s iné zásady N

060299 odpady inak nešpecifikované

060302 pouŽité aktívne uhlie N

0603 r 1 tuhé soli a roztoky obsahujúce kyanidy N

0603 13 tuhe soli a roztoky obsahujúce ťaŽke kovy N

060314 tuhé soli a roztoky iné ako uvedené v 06031 1 a 060313 N

0603 1 5 oxidy kovov obsahujúce ťaŽke kovy N

060399 odpady inak nešpecĺfikované

060403 odpady obsahujÚce arzén N

060404 odpady obsahujúce ortuť N

06040s odpady obsahujúce iné ťaŽké kovy N

060499 odpady inak nešpecifikované

060502 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsah ujúce nebezpečne látky N

060602 odpady obsahujúce nebezpečné sulfidy N

060699 odpady inak nešpecifi kované

060701 odpady z elektrolýzy obsahujúce azbest N

060702 aktívne uhlie z výroby chlóru N

060703 kal sulfátu bárnateho obsahujúci ortuť N

060704 roztoky a kyseliny, napr' kontaktná kyselina N

060799 odpady inak nešpecĺfikované

Ukresn)i ť|l'a.{ŕ! ilij:il',.'ĺ1 y
'Fihor starost|ivosti o Živuill'- i. . ':,:;'r{i'
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Nobsahujúce nebezpečné silikóny

60899
802

odpady inak nešpecĺfikované

Nz reakcií nabáze vápnika obsahujÚce nebezpečné látky alebo nimi kontaminovanéodpady060903
odpady inak nešpecifikované060999

Nodpady obsahujúce nebezpečné látky061002
odpady inak nešpecifikované061099

061199 odpady inak nešpecifi kované

Nprostriedky na ochranu rastlĺn, prostriedky na ochranu dreva a iné biocídyanorganické061301
NpouŽité aktívne uhlie (okrem 060702)06r302
Nodpady zo spracovania azbestu061304
Nsadzez pecĺ a komĺnov061305

odpady inak nešpeciÍikované06r399
Nvodné premývacie kvapaliny a matečné lÚhy070101
Norganické halogénovane rozpÚšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lÚhy070103
Niné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečne lúhy070104
N070107 halogénovane destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N070108 ine destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N070109 halogénovane filtračne koláče a pouŽité absorbenty

N0701 10 iné filtračné koláče a pouŽité absorbenty

N0701 1 1 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečne látky

070199 odpady inak nešpecifi kované

N07020r vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N070203 organické halogénované rozpúš adlá,premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N070204 iné organické rozpúš adlá,premývacie kvapaliny a matečné lÚhy

N070207 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N070208 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N070209 halogénované filtračne koláče a pouŽité absorbenty

Niné filtračné koláče a pouŽité absorbenty0702ĺ0

N0702 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

N070214 odpadove prísady (aditíva)obsahujúce nebezpečné látky

N070216 odpady obsahujúce silikóny

070299 odpady inak nešpecifikované
N070301 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N070303 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lÚhy

N010304 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N070307 halogénované destilačne zvyšky a reakčné splodiny

N070308 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

Nhalogénované filtračné koláče a pouŽité absorbenty070309
Niné filtračné koláče a pouŽite absorbenty0703 10

N0703 1 1 kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujÚce nebezpečné látkykaly zo spracovania

odpady inak nešpecifikované070399
N01040r vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N070403 organické halogénované rozpúšťadlá, premyĺvacie kvapaliny a matečné lúhy

N070404 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N070407 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny
úrad ĺ.4alaci:y
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070408 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
070409 halogénovane filtračné koláče a pouŽité absorbenty N
070410 iné filtračné koláče a pouŽité absorbenty N

070411 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N
070413 tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky N
070499 odpady inak nešpecifikované

070501 né premyivacie kvapaliny a matečné lÚhy N
070503 organické haĺogénovanérozpÚšťad lá, premývacie kva paliny a matečne lúhy N
070504 iné organické rozpÚšťadlá, premyívacie kvapaliny a matečnélúhy N
070501 halogénované destilačne zvyšky a reakčné splodiny N
070508 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
070509 haĺogénované filtračne koláče a pouŽité absorbenty N
070s 1 0 ine filtračne koláče a pouŽite absorbenty N

0705 I 1 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsa hujúce nebezpečné látky N
070s13 tuhé odpady obsahujÚce nebezpečné látky N
070599 odpady inak nešpeciÍikované

070601 vodné premývacie kvapaliny a matečné lÚhy N
070603 ické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lÚhy N
070604 iné organické rozpÚšťadlá, premývacie kvapali ny a matečné lÚhy N
070607 halogénované destilačne zvyšky a reakčnésplodiny N
070608 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
070609 halogénované Íiltračné koláče a pouŽité absorbenty

ine filtračne koĺáče a pouŽité absorbenty

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

N
070610 N

0706rr N
070699 odpady inak nešpecifikované

070701 premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
070703 ckéha ogenovane roz púšťadlá premývacie kva paliny a matečnéÚhy N
070704 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapali ny a matečné lÚhy N
070707 halogénované destilačné zvyšky a reakčnésplodiny N
070708 iné destilačne zvyšky a reakčné splodiny N
070709 halogénované filtračné koláče a pouŽité absorbenty N
070710 iné filtračne koláče a pouŽité absorbenty N

0707lt kaly zo spracovania kvapaĺného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujÚce nebezpečne látky N
070799 odpady inak nešpecifĺkované

080 1 I I odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpÚšťadlá alebo iné nebezpečné látky N

0801 t3 kaly zÍarby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo inénebezpečné látky N

0801 15
n hujúce o alebo n

nebezpečné látky N
0801 16 vodné kaly obsahujÚce farby alebo laky, iné ako uvedené v 0801 'l5 N

0801 17
z

nebezpečne látky N

0801 t9
suspenzte alebo

iné nebezpečne látky N
080121 odpadový odstraňovač farby alebo laku N
080199 odpady inak nešpecifikované

,.,11,; I'Ol'. ll'ii Lll;.,1 ii'. ,r,-i.'ii..r
11ii'l:'i;iĺ]ruĺ;ii!l.tĺrsliĺl :'ir,;i,,'-, :i :ti,t-
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080299 odpady inak nešpecifikované

0803 12 odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky N

0803 14 kaly z tlačiarenskej farby obsahujÚce nebezpečne látky N

0803 16 odpadové leptavé roztoky N

0803 17 odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky N

0803 19 disperzný olej N

080399 odpady inak nešpecifikované

080409
odpadové lepĺdlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné
nebezpečné látky N

08041 I

kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné
nebezpečné látky N

080413
vodne kaly obsahujÚce lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujÚ organicke
rozpúšťadlá alebo ine nebezpečné látky N

0804 1 5
vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické
rozpÚšťadlá alebo iné nebezpečné látky N

080417 živičný olej N

080499 odpady inak nešpecifikované

080s01 odpadové izokyanáty N

090101 roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov N

090r02 roztoky vodorozpustných vývojok ofsetových dosiek N

090103 roztoky vývojok rozpustných v rozpÚšťadlách N

090104 roztoky ustal'ovačov N

090105 bieliace roztoky a roztoky bieliacich ustal'ovačov N

090106 odpady zo spracovania fotografických odpadov v mieste ich vzniku obsahujÚce striebro N

0901 I 1 iednorazové kamery s batériami zaradené do '160601 
,1 60602 alebo 60603 N

0901 l3
vodný kvapalný odpad z regenerácie striebra v mieste regenerácie iný ako uvedený v
090106 N

090199 odpady inak nešpecifĺkované

100104 popolček a prach z kotlov zo spal'ovania oleja N

100109 kyselina sírová N

l00l 13 popolček z emulgovaných uhl'ovodĺkov pouŽitých ako palivo N

1001 14 popol, škvára a prach z kotlov zo spal'ovania odpadov obsahujúce nebezpečné látky N

1001 16 popolček zo spal'ovania odpadov obsahujúci nebezpečné látky N

1001 I 8 odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečne látky N

100120 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujÚce nebezpečne látky N

100r22 vodné kaly z čistenia kotlov obsahujúce nebezpečné látky N

100199 odpady inak nešpecifikované

100207 tuhe odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečne látky N

10021 1 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujÚce olej N

100213 kaly a filtračne koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky N

100299 odpady inak nešpecifikované

100304 trosky z prvého tavenia N

100308 sol'né trosky z druhého tavenia N

100309 čĺerne stery z druhého tavenia N

100315
peny, ktoré sú horl'avé alebo ktoré pri styku s vodou uvol'ňujú horl'avé plyny v nebezpečných
mnoŽstvách N

1003 17 odpady obsahujÚce decht z výroby anód N

1003 19 prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečne látky N

.,,:|:".'ly úracl ĺĺ1alacxy
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Nr00321
z guma

nebezpečnélálky

Ntuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látkyÍ00323
ly Íillračné plynu obsahujÚce nebezpečné látkyzkoĺáče čisteniaaka N100325

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olejr00327 N

100329 odpady z úpravy sol'ných trosiek a čiernych sterov obsahujúce nebezpečné látky N

t00399 odpady inak nešpecifikované

100401 z prvého a druhého tavenia N

100402 stery a peny z prvého a druhého tavenia N

100403 arzeničnan vápenatý N

r00404 prach z dymových plynov N

100405 iné tuhé znečisťujúce látky a prach N

100406 hé odpady z čistenia plynov N

r00407 kaly a filtračne koláče z čistenia plynov N

100409 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujÚce olej N

100499 odpady inak nešpecĺfikované

I 00503 prach z dymových plynov N

100505 tuhý odpad z čistenia plynov N

100506 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov N

1 00s08 odpady z Úpravy chĺadiacej vody obsahujÚce olej N

I 005 10 nebezpečných mnoŽstvách
s vodou uvo Va peny, su

N
100s99 odpady inak nešpecifikované

100603 prach z dymových plynov N
100606 tuhé odpady z čistenia plynov N

100607 kaly a filtračne koláče zo spracovania plynu N

100609 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N

100699 odpady inak nešpecifikované

100107 odpady z Úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N

100799 inak nešpecifikované

100808 so ná troska z prvého a druhého tavenia N

100810 nebezpečných množstvách
styku s uvo Vstery a peny, ktoré

N

100812 odpady obsahujúce decht z výroby anód N

100815 prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky N

100817 kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky N

100819 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N

100899 odpady inak nešpecifĺkované

10090s odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, obsahujúce nebezpečné látky N

100907 jadrá a formy pouŽité na odlievanie, obsahujúce nebezpečné látky N

100909 prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky N

10091 1 ine tuhé znečĺsťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky N

1 0091 3 odpadové spojivá obsahujÚce nebezpečné látky N

100915 odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujÚci nebezpečné látky N

100999 odpady inak nešpecifikované

101005 odlievacie jadrá a formy nepouŽité na odlievanie, obsahujÚce nebezpečné látky N

101007 odlievacie jadrá a formy pouŽité na odlievanie, obsahujúce nebezpečné látky N

101009 prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky N

101011 ine tuhe znečisťujÚce látky obsahujúce nebezpečne látky N

.t-JKrGsný Lil,aťl [4alĺlt:lĺy
.rtlu\or starostlivc.,sli 6 f iy,'111,o 1li.ustŕ,:l.'!lĺ
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N101013 odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky

N10101s odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúci nebezpečné látky

101099 odpady inak nešpecifikované

N091011 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovanĺm obsahujúci nebezpečné látky

N101111
sklený odpad v malých časticiach a sklený prach ob-obsahujÚce ťaŽke kovy (napr. katódové
tuby)

N1011 13 kal z leštenia a brúsenia skla obsahujúci nebezpečné látky

N101115 tuhé odpady z čistenia dymových plynov obsahujÚce nebezpečné látky

NIOIIIT kaly a filtračne koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečne látky

N101119
tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce
nebezpečné látky

101 199 odpady inak nešpecifikované

Nr01209 tuhe odpady z čistenia plynov obsahujÚce nebezpečné látky

NTOI2II odpady z glazÚry obsahujúce ťaŽké kovy

r01299 odpady inak nešpecifikované

N101309 odpady z výroby azbestocementu obsahujúce azbesiy

Nr0r3t2 tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky

101399 odpady inak nešpecifi kované

101401 Nodpady z čistenia plynu obsahujúce ortuť

1 10105 Nkyslé moriace roztoky

N1 10106 kyseliny inak nešpecifikované

N1 10107 alkalicke moriace roztoky

N1 10108 kaly z fosfátovania

N1 10109 kaly a filtračne koláče obsahujÚce nebezpečné látky

N110111 vodné oplachovacie kvapaliny obsahujÚce nebezpečné látky

N110113 odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky

N110115
eluáty a kaly z membránových alebo iontomeniČových systémov obsahujÚce nebezpeČné
látky

N110116 nasýtené alebo pouŽité iontomeničové Živice

N1 10198 ine odpady obsahujúce nebezpečné látky

1 10199 odpady inak nešpecifikované

Nr10202 kaly z hydrometalurgie zinku (vrátane jarositu, goethitu)

NI 10205 odpady z procesov hydrometalurgie medi obsahujúce nebezpečné látky

Nr10207 ine odpady obsahujÚce nebezpečne látky

110299 odpady inak nešpecifikované

NI 10301 odpady obsahujÚce kyanidy

Nr10302 iné odpady

NI 10503 tuhe odpady z čistenia plynu

N1 10504 pouŽité tavivo

1 10599 odpady inak nešpecifikované

Nr20r06 minerálne rezné oleje obsahujÚce halogény okrem emulzií a roztokov

Nr20107 minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulziĺ a roztokov

rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogény N120108
rezné emulzie a roztoky neobsahujÚce halogény Nr20r09

N1201 10 syntetické rezné oleje

N120r12 pouŽité vosky a tuky

Nr20r14 kaly z obrábania obsahujúce nebezpečne látky

N120116 odpadový pieskovací materiál obsahujúci nebezpečné látky

Úkrcsrrý úľad Maiacky
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1201 18 kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej N
l20It9 biologicky l'ahko rozloŽitel'ný strojový olej N
r20120 pouŽité brÚsne nástroje a brÚsne materiály obsahujúce nebezpečné látky N
120199 odpady inak nešpecifikované

120301 vodné pracie kvapaliny N
120302 odpady z odmasťovania parou N
130101 hydraulické oleje obsahujúce PCB N
130104 né emulzie N
130105 nechlÓrované emulzĺe N
130109 chlórované minerálne hydraulické oleje N
1301 10 nechlórované minerálne hydraulické oleje N
130111 synteticke hydraulicke oleje N
I30It2 bĺologicky l'ahko rozloŽitel'né hydraulicke oleje N
1301 13 iné hydraulické oleje N
r30204 chlÓrované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje N
13020s nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje N
130206 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N
r30207 biologicky l'ahko rozloŽitel'né syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N
130208 iné motorové, prevodové a mazacie oleje N
130301 izolačné oleje alebo oleje obsahujúce PCB N
I 30306 chlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje ine ako uvedené v 13030'| N
130307 nechlÓrované minerálne izolačné a teplonosné oleje N
I 30308 syntetické izolačné a teplonosné oleje N
I 30309 bĺologicky l'ahko rozloŽitel'né izolačné a teplonosné oleje N
130310 ine izolačné a teplonosné oleje N
130401 oleje z prevádzky lodí vnútrozemskej plavby N
r30402 odpadové oleje z prístavných kanálov N
130403 odpadové oleje z prevádzky ĺných lodí N
I 30501 tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačovoleja z vody N
r30s02 kaly z odlučovačov oleja z vody N
130503 kaly z lapačov nečistÔt N
130506 z odlučovačov oleja z vody N
T30s07 voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody N
I 30s08 zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačovoleja z vody N
130701 vykurovací olej a motorová nafta N
130702 benzín N
130703 iné palivá (vrátane zmesí) N
1 3080 I kaly aĺebo emulzie z odsol'ovacích zariadení N
I 30802 iné emulzie N
130899 odpady ĺnak nešpeciÍikované N
140601 chlórfluórované uhlbvodíky, HCFC, HFC N
140602 iné halogénované rozpÚšťadlá a zmesi rozpÚšťadiel N
140603 iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel N
r40604 kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénovanérozpÚšťadlá N
14060s kaly alebo tuhé odpady obsahujÚce ine rozpúšťadlá N

1s01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami N

.,UKľesrrý úĺad Ívialat,ky
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Nprázdnych tlakových nádob

neobaly

N
naninakfiltrov handryešpecifikovanýchvrátane olejovýchfiltračnémateriályabsorbenty

látkamikontaminovanéneochrančistenie,É0202
Nstaré vozidlár60104
N

olejové filtrer60t07
Ndielce obsahujúce ortu160108
Ndielce obsahujúce PCB160109
Nvýbušnéčasti (napr. bezpečnostné vzduchové vankúše)1601 10
Nbrzdové platničky a obloŽenie obsahujÚce azbest160111
Nbrzdové kvapaliny1601 13
Nnemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečne látkyI60TI4
Nnebezpečné 60 46011 3 aV 60 az07 601akolne eneuveddielceT6012I

odpady inak nešpecifikované160199
Nrmátory a kondenzátory obsahujÚce PCBr60209
Nbsahuj V 60209akotne uvedenéznečistenéalebo B,PCo ucezaľiadeniaener60210
Nvyradené obsahujúce ky FCHhl'ovodĺ HCFCchlórfluórované uzariadeniaT602IT
Nvyradené zariadenia obsahujúce vol'ný azbestr60212
Nvyradené zariadenia obsahujú časti,iné ako uvedené v 160209 aŽ160212ce nebezpečnér60213
Nnebezpečnéčasti odstránené z vyradených zariadenĺr60215
Nické odpady obsahujúce nebezpečne látkyanorgan160303
Nanické odpady obsahujúce nebezpečné látkyorg1 60305
N

160401 odpadové strelivo
Nr60402 pyrotechnické odpady
Niné odpadové výbuŠniny160403
Nakových hujúce nebezpečneOVhalón látkysaobvrátanenádobáchflVplyny160504

N
laboratórne chemikálie pozostávaj látok alebo obsahujúce nebezpečné

chemikáliívrátane zmesĺ laborató
úce z nebezpečných

1 60506

N
alebo o ce7_le

nebezpečné látky
anorg

160507

N
1 60s08

z
nebezpečné |átky

organické

N
160601 olovené batérie

N160602 niklovo-kadmiové batérie
N

1 60603 batérie obsahujÚce ortuť
N

1 60606 zhromaŽd'ovaný elektrolyt z balérii a akumulátorov
N

1 60708 odpady obsahujÚce olej
N160709 odpady obsahujÚce iné nebezpečné látky

160199 odpady inak nešpecifikované

N
1 60802 prechodných kovov

d ny

N
r 60805 pouŽité katalyzátory obsahujúce kyselinu fosforečnú

N
1 60806 pouŽite kvapaliny vyuŽité ako katalyzátor

NpouŽite katalyzátory nebezpečnými mtlátkanovanekontami160807
Nmanganistany, napr. manganistan draselný (hypermangán)160901
Ndraselný dvojch nýdrasel sodaleboróman nýna chrómanromany prr60902
Nperoxidy, napr' peroxid vodĺka160903
N

160904 oxidujÚce látky inak nešpecifikované
N

1 61001 bezpečnélátkypady neod obsahevodn ne ujúcekvapal
N

161003 huj nebezpečné látkyuceobsanevod koncentráty

Úkĺesriý r1ľĺrci Mai ĺlĺ-:iĺ1;
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16110r
uhlíka z

nebezpečné látky
a na procesov

N

161 103
a z procesov

látky
N

16110s
z nemetalurga procesovVým

látky
N

170106 dt
nebezpečné látky

u, a

N

170204
a revo látky m

látkami
N

1 7030 ĺ zmesrbitÚmenové o ucebsahuj dechtuhol'ný N
170303 uhol'ný decht a dechtové výrobky

N
170409 koodpad ntamkovový novaný látkaminebezpečnými

N
170410 bleká obsah adecht tneujúce olej uhol'ný nebezpečnélátky N
170503 azemina kamenivo obsa cehujú nebezpečnélátky N
I 70505 inazemvýkopová obsa hujúca nebezpečnélátky N
170507 obsahujzo Železničnéhozvršku nucr ebezpečnélátky N
17060r izolačné materiály obsahujúce azbest N

170603
z n

látky
N

17060s stavebné materiály obsa hujúce azbest N
170801 mstavebné na sadbázeateriály kontaminovanéry látkaminebezpečným N
170901 staviebzo aodpady demoláciĺ uce ortut'obsahuj N

170902
zo staviebodpady demolácií hobsa PCBuJuce tesniacepr(na hobsamateriály PCB,uJuce

ovepodlah bázenakrytiny ztvtc PCobsahujúce B, zasklenieizolačné PCBobsahujúce
obsakondenzátory

N

170903
zo a e

látky
N

I 801 02 ačasti tiel vrátaneorgány kvrectekrvných a okremkonzerv 1krvných 801 03 N

180103
te

prevencie nákazy
a z

N

180106 chemikálie pozostávajúce z obsahujúce nebezpečné látkynebezpečných látok alebo N
180107 iné ako uvedené v 180106 N
180108 cytotoxické a cytostatické liečivá N
1801 l0 amalgámový dentázodpad starostlivostilnej N

t80202 prevencie nákazy
a z

N

180205 chemikálie pozostávajúce z n obsahujúce nebezpečné látkyebezpečných látok alebo N
180207 a cytostatĺcké liečivá N
190105 filtračný koláč z čistenia plynov

N
190106 vodný od zkvapa lný čistenia apad nvodplynov tny kvapav ný odpad N
190r07 hý odpad z čistenia plynov

N
1901 10 pouŽite aktĺvne uhlie z čistenia dymových plynov N
1901 I 1 popol a škvára obsahujÚce nebezpečne látky N
1901 l3 nebezpečné látkypopolček obsahujÚci

N
1901 15 obsaprachkotolný hujÚci nebezpečné látky N
190117 od zpad obsahpyrolýzy ujÚci látkynebezpečné N
190199 odpady inak nešpecifikované

190204
zod ,z jeden Jeoznačený ako nebezpečný

N
190205 z ká no-chekaly fyzi mickéhospracovania obsahujÚce nebezpečné látky N

t)lĺresliý ui'aCl ililalackv
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Nropné látky a koncentráty zo separácie (separačných procesov)90207
Nkvapal né horl'avé odpady obsahujÚce nebezpečné látky190208
Nr90209 tuhé horl'avé odpady obsahujúce nebezpečné látky

Niné odpady obsahujÚce nebezpečné látkyt902rr
odpady inak nešpecifikované190299

Nčiastočne 5)stabilizované odpady označené ako nebezpečnér90304
N

190306 solidifikované odpady označené ako nebezpečné
Npopolček a iný odpad z Úpravy dymových plynov190402
Nnevitrifikovan á tuhá fáza190403

inak nešpecifikované190599
odpady inak nešpecifikované190699

Npriesaková kvapal padov nebezpečné látkyod obsahzoina ujúcaskládky190702
Nnasýtené alebo pouŽité iontomeničové Živice190806
Nroztoky akaly z regenerácie iontomeničov190807
Nz membránových systémov s obsahom ť aŽkých kovovodpad190808
Nolejov leja 1V 90809ne uvedenéakoodlz oucovacov zatukov vody190810

N
I 9081 1 kaly obsahujúce nebezpečné j úpravy priemyselných odpadových vôdlátky z biologicke

N
190813 kaly ujúce bezpečnélátky neJ priemyselných odpadových vôdzne upravyobsah

odpady inak nešpecifikované1 90899
odpady inak neŠpecifikovanér90999

Núletová frakcia a prach obsahujúce nebezpečne látky191003
Niné frakcie obsahujúce nebezpečné látky191005
NpouŽite filtračne hlinky191101
Nkysle dechty19rr02
Nné kvapalné odpady191 103
N

odpady z čistenia paliva zásadami19TIO4

N
kaly zo spracovania kvapalného odpadu vzniku obsahujúce nebezpečné látkyv mieste jeho051911

N
odpady z čistenia dymových plynov19r107

inak nešpecifikovanéT9IT99
N

drevo obsahujúce nebezpečne látky191206

N
z mechan o spracovanlazmt

nebezpečné látky

u jÚcem

19I2TI
Nodpady pôdy obsahuj ebezpečnélátkynucesanactetuhé zo191301
N

ly pÔdy nebezpečnélátkyuceka sanaclezo obsahuj191303
N

kaly podzemnej ujúce nebezpečné átkyobsahsanaclezo vody191305

N
vody opady a

nebezpečné látky

cezo

r9r301
N

vrátane prázdnych tlakových nádob

n

200105
N

rozpúšťadlá2001 13
N

kyseliny200114
Nzásady2001 15
N

fotochemicke látky200111
N

pesticĺdy200119
N

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť20012r
N

200123 vyrade íkyhu I'ovodchlórfluce uórovanéobsa hujzariadeniane
N

200126 oleje a tuky iné ako uvedené v 200125
N200r27 obsahuj ebezpečnérby lepidlá látkynuceŽiviceakétlačiaren farby
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200129 detergenty obsahujÚce nebezpečné látky N

200131 cytotoxické a cytostatické liečivá N

200133
batérie a akumulátory uvedené v 1 60601 , 160602 alebo 'ĺ 60603 a netriedené batérie a
akumulátory obsahujúce tieto batérie N

200135
vyradené elektrické a elektronick6 zariadenia iné ako uvedené v 200121 a
2001 23,obsahujÚce nebezpečné časti N

200137 drevo obsahujÚce nebezpečné látky N

200199 odpady inak nešpecifi kované

200399 komunálne odpady inak nešpecifikované

UKres11ý úrad ĺ'ĺ1aĺaciĺy
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